Voorwaarden voor adverteren op
www.publicspaceinfo.nl
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Onafhankelijk
Publicspaceinfo.nl is een website waar informatie over de openbare ruimte zo objectief als voor
de redactie redelijkerwijs mogelijk is, wordt weergegeven
De onderwerpen die op de website staan worden onafhankelijk van de adverteerders, inhoud
gegeven door PublicSpaceInfo
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Advertentie(s)
De organisatie of persoon die een advertentie op de website laat plaatsen wordt in deze
voorwaarden aangeduid als adverteerder
Een advertentie of advertenties wordt/worden op de website geplaatst in het donkere vlak
rondom de inhoudelijke informatie (de onderwerpen in het lichte vlak) en naast de eventuele
andere pagina's van de website
Advertenties bestaan in principe uit een vierkante afbeelding (125 x 125 pixels) met daaraan
gekoppeld een link naar een externe website. Door te klikken op de afbeelding wordt de
bezoeker doorgeschakeld naar de website van de adverteerder in een nieuw venster
De adverteerder levert zowel de afbeelding aan als ook de link naar de externe website
Afbeeldingen worden aangeleverd in het format van .JPG/JPEG. Andere bestanden kunnen in
overleg worden geplaatst, indien dit technisch mogelijk is
Afwijkende vormen van advertenties (niet zijnde tekst, afbeeldingen of hyperlinks) kunnen,
indien technisch mogelijk en niet strijdig met de doelstelling en/of het imago van
PublicSpaceInfo, worden geplaatst in overleg met PublicSpaceInfo
Afwijkende afmetingen van advertenties kunnen, indien technisch mogelijk, worden geplaatst in
overleg met PublicSpaceInfo. De informatie over afmetingen wordt u desgewenst gegeven
Een advertentie staat op één pagina van de website. Een adverteerder kan op meerdere pagina's
van de website adverteren.
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Inhoud van de advertenties
De inhoud van de advertentie mag niet aanstootgevend zijn voor de gebruikers van de website
Indien een advertentie niet als aanstootgevend is beoordeeld bij het plaatsen, maar door
veranderde omstandigheden dit wel wordt of als zodanig kan worden ervaren, dan wordt de
advertentie verwijderd of vervangen door een andere afbeelding. De kosten voor deze
handelingen zijn voor rekening van de adverteerder. Dit is geen reden voor restitutie van geld
aan de adverteerder door PublicSpaceInfo
Een advertentie kan worden geweigerd of verwijderd als de advertentie schadelijk is of kan zijn
voor het imago van PublicSpaceInfo
PublicSpaceInfo bepaalt of een afbeelding aanstootgevend is of niet en of een advertentie
schadelijk is of kan zijn voor het imago van PublicSpaceInfo
De adverteerder beoordeelt zelf of een eventuele link naar een website correct werkt en correct
blijft werken. Indien de link gewijzigd moet worden, zijn de kosten (tijd en eventuele andere
kosten) die PublicSpaceInfo hiervoor moet maken, voor rekening van de adverteerder
Als er betaald moet worden voor een wijziging, dan wordt de wijzing doorgevoerd nadat de
betaling is ontvangen van de adverteerder
Een advertentie kan worden verwijderd zonder overleg vooraf met de adverteerder
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Beschikbaarheid van de website en wijzigingen
PublicSpaceInfo zorgt voor een normale up time van de website
Eventuele down time door welke oorzaak dan ook en van welke duur dan ook, zal geen reden
zijn voor terugbetaling van delen of het gehele bedrag voor de advertenties aan de adverteerder
Wijzigingen aan de website (inhoudelijk, vormgeving, technisch of anders) zijn nimmer reden om
geld te restitueren aan de adverteerder.
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Betaling en tarieven
Advertenties worden geplaatst nadat de betaling hiervoor is ontvangen op de bankrekening van
PublicSpaceInfo. PublicSpaceInfo stuurt hiervoor een factuur (via e mail danwel via de post)
De betaling geldt voor één jaar plaatsing op een pagina van de website. De termijn van één jaar
gaat in op het moment dat de advertentie is geplaatst
Na één jaar vervalt de overeenkomst voor plaatsing van een advertentie automatisch. Er vindt
geen automatische verlenging van de overeenkomst plaats
Tarieven kunnen worden gewijzigd. Tarieven van voorgaande jaren hoeven niet van toepassing
te zijn voor daarop volgende jaren
Advertentieruimte op de website van PublicSpaceInfo kan door niet door de adverteerder
worden doorverkocht aan derden. Organisaties kunnen alleen voor zichzelf advertenties
plaatsen.
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Plaats van de advertentie op Publicspaceinfo.nl
De plaats op de pagina van de website waar het onderwerp staat waarbij geadverteerd moet
worden, wordt bepaald door PublicSpaceInfo tenzij een specifieke plaats op deze pagina
schriftelijk is overeengekomen
PublicSpaceInfo heeft het recht als er geen expliciete plaats op de betreffende pagina is
overeengekomen, om de advertentie tussentijds te verplaatsen op de pagina van het
betreffende onderwerp.
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Agenda items
De redactie kan agenda items plaatsen die men relevant vindt voor de doelgroep. Een agenda
item is een korte vermelding, soms met omschrijving, zonder een link naar de betreffende
gebeurtenis
Het is mogelijk om, tegen betaling, een uitgebreider agenda item te plaatsen. Daarin kunnen
links, afbeeldingen, et cetera worden opgenomen. De kosten worden per geval bepaald.
Plaatsing vindt plaats na ontvangst van de betaling.
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Aansprakelijkheid
PublicSpaceInfo is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de adverteerders door
informatie op de website of het ontbreken van informatie op de website of door onduidelijke
informatie op de website, ook niet nadat de advertentieovereenkomst tussen adverteerder en
PublicSpaceInfo is beëindigd
Publicspaceinfo.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van een advertentie
op de website. Ook niet als deze advertentie abusievelijk foutief is geplaatst of fouten bevat
zoals bijvoorbeeld een verkeerde link.
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Nederlands recht is van toepassing
Op alle overeenkomsten met PublicSpaceInfo is het Nederlands recht van toepassing.
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